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Spillemidler til idrettsanlegg  -  forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling  -
horing

Midtre Namdal samkommune behandlet saken i møte 26.03.10 på vegne av kommunene
Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid. Følgende uttalelse ble vedtatt:

Midtre Namdal samkommunestyre mener at de særskilte tilskuddssatsene for nordfylkene
og Namdalen bør beholdes.

Argumentet med at inntektssystemet og KRDs regionalpolitiske overføringer må være
hovedverktøyet for regjeringens politikk for distriktene og fordeling av inntekter mellom
kommunene er selvfølgelig helt rett, men ikke et argument for at de ulemper disse
områdene har ikke skal kompenseres med høyere satser i denne ordningen.

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur,
demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og
kostnadene ved produksjonen vil variere kommunene imellom. Det er i fht. kommunal
tjenesteproduksjon inntektsutjevningen er ment å fungere, og ikke i fht. for eksempel
utbygging av idrettsanlegg der det er aktuelt å søke om spillemidler. Dette er heller ikke
et aktuelt argument når lag og foreninger står som utbyggere og søker på spillemidler.

For lag og foreninger er en forholdsvis høy investeringskostnad ofte et hinder for å kunne
realisere en utbygging av anlegg. Ved å fjerne de særskilte tilskuddssatsene blir kravet til
egenandel forsterket, noe som vil gjøre det vanskeligere for lag og foreninger å foreta
anleggsutbygginger, sammenlignet med dagens ordning Dette gjelder spesielt i
distriktene der mulighetene for finansielle bidrag fra privat sektor generelt er svakere enn
i sentrale strøk.

Det at det blir vanskeligere for både lag og foreninger og kommuner å få fullfinansiert
utbygging av idrettsanlegg, vil naturlig føre til færre utbygginger av nye idrettsanlegg,
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eller rehabilitering av gamle. Dette vil igjen føre til dårligere aktivitetstilbud til både barn
og voksne over tid.

Distriktsfylkene har forholdsvis lite med aktivitetstilbud for sine innbyggere, og
etablering og utvikling av idrettsanlegg har stor betydning i fht. innbyggernes bolyst.
Anlegg i distriktene driftes og brukes av forholdsvis få personer, noe som gir
uforholdsmessig dyre utgifter pr. innbygger. Dette kan kompenseres noe i fht økte
tilskudd til utbygging.

Det er svært viktig at områder med liten befolkningstetthet har tilstrekkelig med lokale
anlegg som representerer basisidrettene for barn og ungdom, slik at de ikke må kjøres
lange strekninger til sentrale anlegg for å kunne utøve sine idretter.
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